
 

RISKINFORMATION 
Investeringar i fonder innebär en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det 
insatta kapitalet. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. CAAM Fund Services AB tar inte ansvar för direkt eller indirekt skada 
som grundar sig i användandet i materialet. Detta material är inte investeringsrådgivning och en investerare som överväger att investera i fonden bör läsa 

fondens faktablad, informationsbroschyr och teckningsdokumentation noggrant. Fonden får använda derivat. Dessa dokument finns tillgängliga på 
www.nordiccross.com. 
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MÅNADSKOMMENTAR – JANUARI 2022 
NORDIC CROSS STABLE RETURN 

 
TURBULENT INLEDNING PÅ ÅRET 
 
Årets första månad kom starkt att påverkas av 
en förnyad ränteoro som drabbade börsen med 
full kraft. OMXS30 föll under januari med 5,4 
procent. Som en följd av oron för stigande räntor 
sågs på nytt en betydande sektorrotation från 
tillväxt- till värdebolag. Rörelsen var väsentligt 
större än väntat med tanke på att Fed redan i 
december annonserat att penningpolitiken skulle 
gå in i en mindre expansiv fas.  

 
I den rotation som följde räckte fondens skydd 
inte till och fondandelsvärdet för R-klassen föll 
med 3,82 procent. Störst nedgång sågs i 
lång/kort-mandatet, medan det marknads-
neutrala mandatet redovisade ett mindre plus 
 
Lång/kort-mandatet föll med 3,05 procent 
under månaden. Flertalet långa positioner i 
mandatet utvecklades svagt och bland de 
största negativa bidragsgivarna återfinns såväl 
tillväxtbolag som BICO och Ferroamp, liksom 
mer traditionella värdebolag som Atlas Copco 
och Husqvarna. Samtliga dessa bolag föll med 
mer än 10 procent under månaden. Mandatet 
skyddas till viss del av korta positioner i OMX-
terminer som utvecklades positivt under 
månaden. Resultatet av dessa positioner 
redovisas i derivatmandatet. Största positiva 
bidragsgivare under månaden var fondens korta 
positioner i Latour och Novozymes. 
 
Det marknadsneutrala mandatet steg under 
månaden med 0,04 procent. Spridning mellan 
hur spreadarna utvecklades var stor och bäst 
under månaden gick positionerna lång 
Ericsson/kort Nokia samt lång Bonava/kort JM. 
På minussidan hittas spreaden lång 
Investor/kort Industrivärden. I samtliga dessa 
positioner översteg skillnaden i avkastning 
mellan de båda aktierna 13 procent, vilket också 
tydligt speglar den oro som just nu präglar 
aktiemarknaden. 
 
Eventmandatet föll i januari med 1,92 procent. 
Mandatets innehav drabbades hårt av 
marknadsoron och såväl Alcadon, Lyko som 
Opticept föll med mer än 20 procent. Enda 
undantaget var Cantargia som ”bara” föll med 
drygt 5 procent, sedan bolaget fortsatt att 
rapportera positiva nyheter kring CAN04. Att 
tillväxtbolag faller när räntorna stiger är logiskt 

med tanke på att intjäningen ligger längre fram i 
tiden, men i det sammanhanget bör noteras att 
såväl Alcadon som Lyko redan idag är  
lönsamma bolag och att den negativa effekten 
av högre räntor därför är väsentlig lägre. 

 
Räntemandatet bidrog negativt med 0,07 
procent i januari. Fonden har under en längre tid 
haft en försiktig inställning till räntemarknaden 
med en hög andel investment grade, fokus på 
rörlig ränta och en förhållandevis kort duration 
(drygt 1 år). Trots att såväl långräntor som 
kreditspreadar steg under månaden blev därför 
de negativa effekterna på portföljen begränsade. 
 
Räntorna kommer även fortsättningsvis att stå i 
fokus. Tillväxten i ekonomin är robust, men 
stigande insatsvarupriser och flaskhalsar har 
drivit upp inflationen till för Fed oroande nivåer. 
Hur snabbt inflationen kommer ner till mer 
normala nivåer kommer därför att få en 
avgörande betydelse för marknadens utveckling. 
Tills tydligare signaler om detta kan ses kvarstår 
sannolikt turbulensen i marknaden. 
 
Derivatmandatet gav för månaden ett plus på 
1,2 procent. Mandatet skyddar till största delen 
lång/kort-mandatet. Som vi tidigare har påpekat 
har OMX-terminen en klar övervikt av 
värdebolag. I tider med skiften mellan tillväxt- 
och värdeaktier som under januari innebär detta 
att skyddet ofta inte räcker till för att täcka 
nedgången i tillväxtaktier. Denna effekt 
förstärktes i januari av att mindre bolag generellt 
utvecklades betydligt sämre än OMX- bolagen, 
väl illustrerat av en nedgång på 12,9 procent i 
Carnegie Small Cap index.  
 
Mot bakgrund av att OMX-terminen har en 
undervikt av tillväxtbolag, minskades termins-
skyddet under december och andelen direkta 
korta positioner i bolag ökades för att bättre 
spegla fondens bolagssammansättning. I 
turbulensen finns stora skillnader i kursrörelser 
mellan bolag även inom samma sektor. Av det 
skälet har fonden på nytt kortsiktigt ökat skyddet 
genom OMX-terminer, något som gett positivt 
resultat i inledningen av februari.  
 

 
 

FONDINFORMATION 
ISIN, R-klass 
I-klass 

LU1587859866 
LU1587867455 

Startdatum 22 aug. 2017 

Förvaltarbolag FundRock 
Management 
Company 
S.A. 

Legal struktur UCITS IV 
Hemvist Luxembourg 
Handel Daglig 

Tillsynsmyndighet CSSF 
Depåbank SEB 
Fast avgift R: 0,9% 

I: 0,7% 
Prestationsbaserad 
avgift* 

20% 

Risk 3 (av 7) 
Klassificering enligt 
SFDR 

Artikel 8 

*Underlaget för beräkningen av 
prestationsbaserad avgift är den del av 
andelsklassens avkastning som, efter avdrag 
för fast avgift, överstiger utvecklingen (dock 
lägst noll) för OMX T-Bill index uppräknat 
från tidigare högsta fondandelsvärde (så 
kallat high-watermark) 

Ansvarig för fonden är Ulf 
Strömsten. I förvaltningsteamet 
ingår också Oscar Östlin (aktier), 
Magnus Nilsson och Fredrik 
Tauson (räntor) samt Emil 
Nordström (derivat). 
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VALUE VS GROWTH – UTVECKLING SEDAN TOPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MÅNADSAVKASTNING SEDAN START (R-KLASS) 

 Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. År 
2017        0,05 0,34 0,54 -0,18 0,17 0,91 
2018 0,82 -1,07 -0,10 2,42 1,04 -0,11 1,57 -0,23 0,25 -3,70 -0,97 -1,52 -1,73 
2019 1,28 -0,41 1,08 -0,93 1,89 -0,12 1,46 -1,25 -1,14 0,26 1,45 1,76 5,40 
2020 2,35 -1,14 -3,16 6,5 2,25 3,65 3,13 3,83 3,08 -0,59 1,06 3,59 27,17 
2021 0,24 -0,25 -1,72 2,24 -1,53 -1,84 -1,04 1,83 -1,65 0,97 2,12 0,33 -0,17 
2022 -3.82            -3,82 

FONDEN I KORTHET 
Stable Return är en dagligt handlad 
multistrategifond som ger flexibilitet 
och stabilitet genom att använda 
fem olika delmandat. Fondens 
varierade investeringsprofil gällande 
tillgångsslag och strategier syftar till 
att minska underliggande 
svängningar och möjliggöra god 
riskjusterad avkastning 
 
NORDIC CROSS I KORTHET 
Nordic Cross är ett varumärke inom 
ramarna för CAAM Fund Services 
AB, en del av Carneo-koncernen. 
Nordic Cross fonder förvaltas av 
team med lång erfarenhet av aktier, 
räntor och derivat.  
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Utveckling Volatilitet

Jan 2022 6 m 1 år 2 år 3 år Start Jan 2022 6 m 1 år 2 år 3 år Start

-3.82% -3.82% -0.34% -4.43% 9.22% 8.31% 5.64% 6.98% 6.98% 5.90% 5.74% 5.97% 5.18% 4.47%

-0.05% -0.05% -0.15% -0.25% -0.20% -0.32% -0.48% 0.08% 0.08% 0.07% 0.06% 0.05% 0.06% 0.09%

-0.96% -0.96% -2.05% -1.85% -1.12% 0.21% 0.73% 3.06% 3.06% 3.21% 2.84% 2.99% 2.88% 2.67%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

CAAM Fund Services AB      ·      Box 16376      ·      103 27 Stockholm      ·      info@nordiccross.com      ·      www.caamfundservices.se

OMRX T-Bond OMRX T-Bond

Rullande korrelation mellan Nordic Cross Stable Return (R-klass) och de två referenstillgångarna 
beräknat för 21 NAV-kurser.

Maximalt värdetapp under 252 dagar. Angivelsen avser, för varje datum, nedgången från den 
högsta uppnådda nivån under perioden till den aktuella nivån.

Fondförmögenhet efter insättningar och uttag. Beloppet är angivet i miljarder SEK. Per 31 
januari 2022 uppgick beloppet till 1.41 mdr.

Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte 
anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig 
eller inaktuell. CAAM Fund Services AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt 
skada som grundar sig på användandet av materialet. Detta material utgör inte 
investeringsrådgivning. 

En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, 
teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa 
dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.caamfundservices.se. 

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det insatta kapitalet.

OMRX T-Bill OMRX T-Bill

Nordic Cross Stable Return (R-klass)

Historisk utveckling för Nordic Cross Stable Return (R-klass) och två referenstillgångar. "Start" 
avser perioden från 21 augusti 2017. Perioder längre än 1 år avser årlig avkastning.

Rullande volatilitet beräknat för 21 NAV-kurser (angivet på årsbasis, 252 dagar per år). Tabellen 
redovisar volatiliteten för olika perioder som slutar 31 januari 2022.
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Utveckling Volatilitet

Jan 2022 6 m 1 år 2 år 3 år Start Jan 2022 6 m 1 år 2 år 3 år Start

-3.80% -3.80% -0.25% -4.21% 9.45% 8.52% 5.85% 6.91% 6.91% 5.85% 5.70% 5.94% 5.16% 4.45%

-0.05% -0.05% -0.15% -0.25% -0.20% -0.32% -0.48% 0.08% 0.08% 0.07% 0.06% 0.05% 0.06% 0.09%

-0.96% -0.96% -2.05% -1.85% -1.12% 0.21% 0.73% 3.06% 3.06% 3.21% 2.84% 2.99% 2.88% 2.67%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

CAAM Fund Services AB      ·      Box 16376      ·      103 27 Stockholm      ·      info@nordiccross.com      ·      www.caamfundservices.se

OMRX T-Bond OMRX T-Bond

Rullande korrelation mellan Nordic Cross Stable Return (I-klass) och de två referenstillgångarna 
beräknat för 21 NAV-kurser.

Maximalt värdetapp under 252 dagar. Angivelsen avser, för varje datum, nedgången från den 
högsta uppnådda nivån under perioden till den aktuella nivån.

Fondförmögenhet efter insättningar och uttag. Beloppet är angivet i miljarder SEK. Per 31 
januari 2022 uppgick beloppet till 1.41 mdr.

Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte 
anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig 
eller inaktuell. CAAM Fund Services AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt 
skada som grundar sig på användandet av materialet. Detta material utgör inte 
investeringsrådgivning. 

En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, 
teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa 
dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.caamfundservices.se. 

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det insatta kapitalet.

OMRX T-Bill OMRX T-Bill

Nordic Cross Stable Return (I-klass)

Historisk utveckling för Nordic Cross Stable Return (I-klass) och två referenstillgångar. "Start" 
avser perioden från 21 augusti 2017. Perioder längre än 1 år avser årlig avkastning.

Rullande volatilitet beräknat för 21 NAV-kurser (angivet på årsbasis, 252 dagar per år). Tabellen 
redovisar volatiliteten för olika perioder som slutar 31 januari 2022.
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